
KISHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2009. (IV.29.) rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
6/2006. (VI. 16.) rendelet módosításáról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében, 37/D § 
(3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásárokról szóló 6/2006. (VI. 16.) rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítására a 
következő rendeletet alkotja:

1. §

Az alaprendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzata  az alábbi pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
            a.) időskorúak járadék

b.) aktív korúak ellátása
c.) lakásfenntartási támogatás;
d.) ápolási díj;
e.) átmeneti segély;
f.) temetési segély;
g.) köztemetés

2. §

A IV. fejezet második alcíme „Aktív korúak ellátása” címre módosul.

3. §

A 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 33-
 37/G §-ai állapítják meg.

(2)  Az  aktív  korúak ellátására  jogosult,  egészég-károsodottnak  nem minősülő  személy  (a 
továbbiakban: rendszeres szociális segélyezett) a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként együttműködésre köteles a Képviselő-testület által kijelölt szervvel:

(3)  A  Képviselő-testület  által  együttműködésre  kijelölt  szerv:  Alapszolgáltatási  Központ 
családsegítője (a továbbiakban: családsegítő)

(4) Az aktív korúak ellátására jogosult,  az Szt.  37/B. §.  (1) bekezdése szerint  rendszeres 
szociális segélyben részesülő köteles:



a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül a családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát és

b.)  a  szociális  helyzetéhez  és  mentális  állapotához  igazodó  beilleszkedés  programról  a 
nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül írásban megállapodni,
 
c.) az esetleges akadályoztatásáról a családsegítőt értesíteni, illetve az akadályoztatás okát 15 
napon belül igazolni,

d.) a beilleszkedési programban foglaltakat teljesíteni.

(5) A családsegítő az együttműködés keretében 

a)  figyelemmel  kíséri  a  határozatban  megállapított  határidő  betartását,  és  annak 
megszegése esetén megvizsgálja  a  mulasztás  okát,  továbbá a  rendszeres  szociális 
segélyre  jogosult  személyt  a  jogerős  határozat  alapján  -  a  szervnél  történő 
megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,

b)  tájékoztatja  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult,  illetve  munkaügyi  központtal 
való  együttműködésre  kötelezett  személyt  a  beilleszkedést  segítő  program 
elkészítésének  menetéről,  a  programok  típusairól,  az  együttműködés  eljárási 
szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre 
jogosult  valamint  a  munkaügyi  központtal  együttműködésre  kötelezett  személy 
bevonásával  kidolgozza  az  egyéni  élethelyzethez  igazodó  beilleszkedést  segítő 
programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d)  folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult,  valamint  a 
munkaügyi  központtal  együttműködésre  kötelezett  személlyel,  és  legalább 
háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását,

e)  legalább  évente  írásos  értékelést  készít  a  beilleszkedést  elősegítő  program 
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult 
illetve a munkaügyi központtal együttműködésre kötelezett személy bevonásával - 
módosítja a programot.

f)  írásban jelzi a jegyzőnek - 5 munkanapon belül - ha a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint

g) a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személlyel  és  a  munkaügyi  központtal 
együttműködésre  kötelezett  személlyel  történő  kapcsolattartásáról  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük 
feltételeiről  szóló  külön jogszabályban  a  családsegítésre  meghatározott  esetnaplót 
vezet.

(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a) egyéni  képességeket  fejlesztő  vagy  életmódot  formáló  foglalkozásokon, 
tanácsadásokon való részvétel

b)  munkavégzésre  történő  felkészítő  programokon  való  részvétel,  egyénre  szabott 
munkavégzésre kötelezés (alkalmi munkavállalás, saját környezet rendbetétele)

c)  közhasznú munka, közcélú munka, közmunka



(6) Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:

      a.)  a családsegítővel határidőben, felhívás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot és 
            távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja;

b.) a  beilleszkedést  segítő  programban  önhibájából  nem  vesz  részt,  a  program 
végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja;

c.) a beilleszkedést  segítő programban való részvétele  keretében a foglalkozáson vagy 
munkavégzésre  nem  jelenik  meg  és  távolmaradásának  okát  3  napon  belül  nem 
igazolja;

d.) ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor vagy felülvizsgálata során 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;

e.) munkavégzés során a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja;
f.) munkavégzéskor  ittasan  jelenik  meg,  vagy  munkaidőben  alkoholos  befolyásoltság 

alatt áll.

(7)  A  jegyző  megszünteti  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságot,  ha  a  rendszeres 
szociális  segélyre  jogosult  személy  az  e  rendeletben  megállapított  együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.”

4.§.

Az alaprendelet 51. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„51.§. (1) A szociális törvény 50. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint – méltányossági 
alapon – közgyógyellátási igazolvány állítható ki, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, és a 
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
25 %-át. „

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kishartyán, 2009. április 28.

    Varga Oszkár         dr. Verbói Mária
      polgármester                                                                             körjegyző   

A rendelet kihirdetve:

2009. április 29.

Dr. Verbói Mária
     körjegyző


	KISHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
	KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
	4/2009. (IV.29.) rendelete

